الرائد ،إقليميا ،في مجال البناء

www.mce-sa.com

الموريتانية للبناء والتجهيز

مقر الشركة

استجابة للحاجة إلى إنشاءات صناعية متخصصة ،إلنجاز مشاريعها الخاصة
ومن أجل مشاريع محتملة ،أسست مجموعة أحمد سالك ولد محمد االمين
شركة الموريتانية للبناء والتجهيز  MCE-SAفي ابريل  ،2002حيث كان
من بين نشاطات المجموعة األساسية وحدات إنتاج اإلسمنت ،الخرسانة ومواد
البناء األخرى.
فكان انطالق  MCE-SAعبارة عن توسع أفقي طبيعي لنشاط المجموعة .لقد
كان الهدف من إنشاء الشركة يتمثل في توفير خدمات عامة في مجال البناء
لذلك عملت بجد مع مختلف الشركاء والمختصين في المجال على المستوى
العالمي وخاصة في المجاالت التالية:
 شركات الهندسة المدنية، مؤسسات الهياكل المعدنية الصلبة، المعماريين، الموردين الدوليين لتجهيزات ومعدات البناء، مكاتب االستشارة المتخصصة، الشركات اللوجستية المتخصصة، التنقيب عن المعادن....تتوفر شركة  MCE-SAعلى خبرة واسعة في تنظيم مجموعات العمل في
مختلف التخصصات وفي دول مختلفة من أجل إنجاز المشاريع في أحسن
الظروف وفي أسرع اآلجال .فعلى سبيل المثال فإن  MCE-SAبالتعاون مع
شركائها قامت خالل  11شهرا بتخطيط وتنفيذ توسعة مصنع شركة إسمنت
موريتانيا بسعة  75م/3ساعة .وقد عمل في هذا المشروع أزيد من 170
شخصا في توقيت مختلف وفي  13تخصصا مرتبطة ومن  8جنسيات مختلفة.
ورغم عدم توفر المواد في بعض األحيان فإن  MCE-SAاستطاعت تنفيذ
مشاريع كبرى متكاملة (مفتاح باليد) مثل مطار نواكشوط الدولي الجديد
وعمارة بنواكشوط بمساحة  12000وتتكون من  11طابقا.

المدير العام
محيي الدين أحمد سالك ولد ابوه

أهم االنجازات
إنجاز مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)
إنجاز متكامل (تسليم مفتاح) لمطار يتسع لمليوني مسافر سنويا ومحطة إركاب مساحتها  22000م 2ومدرجين لنزول الطائرات
باإلضافة إلى الطرق والشبكات المختلفة ومواقف السيارات ومحطة معالجة المياه وبرج مراقبة طوله  38م ...الخ.

إنجاز طريق سريع طوله  7كلم باإلضافة إلى جسر -محول
تشييد أول جسر-محول في البالد باإلضافة إلى طريق سريع طوله  7كلم يربط المطار الجديد بمدينة نواكشوط.

محطة نواكشوط الكهربائية الجديدة  180ميغاواط
إنجاز أشغال الهندسة المدنية والطرق الداخلية للمحطة الكهربائية المزدوجة شمال نواكشوط  120ميغاواط وتوسعتها ب  60ميغاواط.

مصنع ذهب صابوداال (السينغال)
إنجاز أشغال الهندسة المدنية والخرسانة لمصنع الذهب ( )Sabodala Gold Mineجنوب السينغال لصالح الشركة االسترالية
( .)Mineral Deposits Ltdكمية الخرسانة المنجزة  12000متر مكعب.

توسعة مصنع اسمنت موريتانيا
األساسات والكتلة الخرسانية لمطحنة الكلينكر الجديدة (530م 3من الخرسانة) سنة  1998وتوسعته الثانية سنة .2016

الخزان الكروي للغاز (شركة سوماغاز)
أساسات خزان كروي لتخزين الغاز بسعة  21من األكوام و  9كتل صلبة وذلك لصالح شركة سوماغاز.

البنيات األساسية لشبكة االتصال GSM
الهندسة المدنية ل  21محطة اتصاالت بطول يتراوح بين  40و  50متر على امتداد التراب الوطني (لحساب شركة توب تكنولوجي
وهي إحدى شركات مجموعتنا)

مشروع تسيير الترددات (السلطة الوطنية للتنظيم)
بناء مراكز ومساحات المراقبة في نواكشوط ونواذيبو باإلضافة إلى تجهيزات االتصال (محطات  50متر و 30متر) لحساب شركة
توب تكنولوجي وهي إحدى شركات مجموعتنا).

بناء عمارة  -فندق  9طوابق
بناء عمارة من  11مستوى (طابق تحت أرضي 9 ،طوابق ومطعم فوق السطح) .تحتوي العمارة على فندق الخيمة ،مكاتب ،قاعات
لالجتماعات ومركز تجاري.

التبريد المركزي للتلفزة الموريتانية
توريد وتنفيذ التبريد المركزي للتلفزة الموريتانية (لحساب شركة توب تكنولوجي وهي إحدى شركات مجموعتنا).

المحطة الكهربائية لشركة اسمنت موريتانيا
بناء مقر وإنجاز أشغال الهندسة المدنية لمولدين كهربائيين ( 4ميغاواط) لصالح شركة اسمنت موريتانيا.

 113كلم من أنابيب المياه لصالح شركة  MCMاكجوجت
إنجاز أشغال الحفر ،وضع األنابيب وأشغال الهندسة المدنية ل  113كلم من أنابيب المياه تربط بين بنشاب ومدينة اكجوجت لصالح
شركة معادن اكجوجت (.)Mauritanian Copper Mine «First Quantum Mineral Ltd

خدمات لصالح شركات البترول
 توفير قاعدة مجهزة مساحتها  80000م 2في منطقة ميناء نواكشوط الدولي قرب المرسى ومنطقة التخزين بناء وتسيير مصنع لمعالجة النفايات :جمع ،حرق ودفن -تجهيزات الرفع والنقل :رافعات ذات طاقة كبيرة ،حماالت وشاحنات في منطقة الميناء.

المحطة الكهربائية بانواذيبو
أشغال الهندسة المدنية للمحطة الكهربائية الجديدة في نواذيبو لصالح شركة  IMMالبلجيكية.

مطار نواكشوط الدولي الجديد
يتسع مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) لمليوني مسافر
سنويا ويمكن أن يستقبل أكبر الطائرات بما فيها االيرباص
.A-380
وقد تم إنجاز وتطوير المطار وفق توجيهات المنظمة الدولية
للمالحة الجوية  ICAOوجمعية النقل الجوي العالمي
.IATA
ويقع المطار على بعد عشرين كلومترا على الطريق
الوطني رقم  4الرابط بين العاصمة نواكشوط والعاصمة
االقتصادية نواذيبو.

 طاقة استقبال المسافرين 2 :مليون مسافر سنويا قدرة استقبال الطائرات :بوينغ  747و ايرباص A380 المدرج رقم  3400 :1متر المدرج رقم  2400 :2متر مواقف الطائرات 127000 :متر مربع سعة محطة االركاب 22000 :متر مربع مواقف سيارات محطة االركاب 600 :سيارة محطة األمتعة 4800 :متر مربع محطة صيانة الطائرات 3600 :متر مربع برج المراقبة 38 :متر  +قاعة فنية 1800 :متر مربع الجناح الرئاسي 3400 :متر مربع مع موقف خاصللطائرات
 6 -ممرات لركوب المسافرين.

مصنع ذهب صابوداال (السينغال)

إنجاز أشغال الهندسة المدنية والخرسانة
لمصنع الذهب ( Sabodala Gold
 )Mineجنوب السينغال لصالح الشركة
االسترالية ( Mineral Deposits
 .)Ltdكمية الخرسانة المنجزة 12000
متر مكعب.
تم إنجاز المشروع في مدة  11شهرا.

شركة معادن موريتانيا

MCM -

مصنع احتياطي للخرسانة لتوفير استقاللية االنتاج ألشغال
األساسات في مشروع غلب ام اغرين
لقد أنجزت  MCE-SAالمشاريع التالية لحساب شركة
مناجم النحاس باينشيري :MCM
-

أشغال الهندسة المدنية الثنتين من المطاحن المدورة
أشغال الهندسة المدنية لمصنع النحاس المثخن
أشغال الهندسة المدنية لثالث من خاليا التعويم
أشغال الهندسة المدنية لمطحنة فيرتي
أشغال الهندسة المدنية لمحطة الطاقة
أشغال الهندسة المدنية لمطحنة الترهل
أشغال الهندسة المدنية ألساسات أنبوب الرف
أشغال الهندسة المدنية للقاعدة الحجرية الداعمة
للمضخة
أشغال الهندسة المدنية لكسارة الحصى
أشغال الهندسة المدنية لوحدة االسترجاع
أشغال الهندسة المدنية للغرف المحصنة تحت األرض

بعد أشغال البناء المنجزة من طرف  MCE-SAوالملبية
بشكل كامل لحاجيات الزبون سنة  2005تم منح صفقة
جديدة لمشروع توسعة المصنع باكجوجت.

شركة اسمنت موريتانيا

بناء ،نقل وتنفيذ المطحنة بطاقة 75
طن  /الساعة باإلضافة إلى ناقلها وذلك
لصالح شركة اسمنت موريتانيا.

خدمات النقل وتجهيزات الرفع للهياكل المعدنية الصلبة وبناء أساسات من الخرسانة المسلحة.
وضع مطحنة  75طن/ساعة سنة .2004

 113كلم من أنابيب المياه لشركة

MCM

إنجاز أشغال الحفر ،وضع األنابيب وأشغال الهندسة المدنية ل
 113من أنابيب المياه تربط بين بنشاب ومدينة اكجوجت لصالح
شركة معادن اكجوجت ( Mauritanian Copper Mine
.)«First Quantum Mineral Ltd

وحدة إنتاج كازيل ابالستيك إلنتاج األنابيب في موقع االشغال.

Cosmos / Tullow oil / Petronas / Woodside

 توفير قاعدة مجهزة مساحتها 80000م 2في منطقة ميناء
نواكشوط الدولي قرب المرسى
ومنطقة التخزين
 بناء وتسيير مصنع لمعالجة النفايات:جمع ،حرق ودفن
 تجهيزات الرفع والنقل :رافعات ذاتطاقة كبيرة ،حماالت وشاحنات في
منطقة الميناء.

نظرة عامة على:
موقع أشغال قاعدة التموين،
بناء الجدران ،وتركيب األسقف

تركيب هياكل صلبة سقفية

مصنع متنقل :عملية رفع برافعة  200طن

عمارة الخيمة سيتي سنتر

تقدم أشغال البناء
المنتج النهائي :الخيمة سيتي سنتر ،أول مركب عصري بهذا
الحجم في موريتانيا

توسعة مصنع الذهب (تازيازت)

Kinross

قسم اللوجستيك

قسم اللوجستيك
كمقاول ألنشطة الحفر واالنتاج النفطيي تمتليك
 MCE-SAمحطييييية متنقلييييية تتيييييوفر عليييييى
الرافعيييات والرافعيييات الشيييوكية وت كميييا هيييو
مفصل في القائمة أدناه:

التجهيزات

العدد

رافعة  200طنDEMAG AC 615 :

1

رافعة متنقلةDEMAG 80 :

1

جرارات Tug Master

4

مافي

10

رافعة شوكية  16طن

1

رافعة شوكية  12طن

1

رافعة شوكية موسعة  7طن

2

رافعة شوكية  2طن

1

تمديد المقطورات

2

رافعة  10طن

1

مقطورة بسرير منخفض

1

قسم اللوجستيك

نقل وتخزين آلية تنقيب عن النفط وإنتاجه لصالح
شركة وودسايد  Woodsideاالسترالية.
تتولى شركة  MCE-SAجميع عميات الرفع
باستخدام معدات حديثة.
تم توفية قاعدة التموين من طرف MCE-SA
وتحتوي على مكاتب ومخازن وأماكن استراحة
وحواجز  ...الخ

منظر جوي من قاعدة التموين

أهم زبنائنا

Sabodala
Mine Company

Mauritanian Copper Mines

Al-Khaima City Center, 7th floor
10 Rue Mamadou Konaté
Nouakchott, Mauritania
website : www.mce-sa.com

Email: mce@asmlgroup.com
Phone.+222 4524 11 11
Fax. +222 4525 57 95
P.O.BOX : 5405

